EEN BETER GEVOEL

IN UW PRAKTIJK
Of u nu een tandheelkundige praktijk heeft, een orthodontist bent of op een andere manier
dentale zorg levert, in alle gevallen is het van belang dat uw cliënten zich prettig en veilig voelen
in uw praktijk. Geuren kunnen een grote bijdrage leveren aan hoe mensen zich voelen. Daarmee
kunt u de uitstraling van de praktijk verbeteren en ervoor zorgen dat cliënten met plezier nog
eens terugkomen en dat ook graag aan anderen vertellen.
angstreductie zorgt voor
ontspannen cliënten

Geuren hebben een sterke invloed op ons gevoelsleven.
Angst en andere onprettige gevoelens kunnen flink worden verminderd door bepaalde natuurlijke geuren in de
ruimte te verspreiden. Deze specifieke geuren zijn zeer
subtiel en nauwelijks waarneembaar aanwezig. Onder
andere professor Hanns Hatt(1) beschreef deze bijzondere
eigenschap van geuren in 2010.

ongewenste geuren elimineren

In iedere praktijk is wel eens sprake van ongewenste
geurtjes. Reinigings- of ontsmettingsmiddelen, bepaalde
patiënten of instrumenten, ze kunnen voor een onplezierige geurbeleving zorgen. Uw cliënten herkennen deze
geur als die ‘typische’ tandartsgeur. Een geur die niet
altijd geassocieerd wordt met de meest positieve gevoelens. Etherische geurolie heeft de bijzondere eigenschap
om ongewenste geuren te elimineren. Dus niet te overheersen maar daadwerkelijk uit de lucht te verwijderen.

antibacteriële werking

Overal waar mensen samenkomen ligt het gevaar van
een bacteriële infectie op de loer. In de dentale zorg is

dat niet anders. Ook virussen en schimmels die zich verspreiden via de lucht kunnen mensen besmetten. Dit kan
gevaarlijke situaties opleveren voor zowel de zorgverlener
als de cliënt. Ondernemers in de dentale branche zullen
hier alert op moeten reageren.
Dat kan op een heel natuurlijke manier door gebruik
te maken van de antibacteriële werking van etherische
geurolie. Door deze professioneel in te zetten worden
bacteriën, virussen en schimmels tot 98,9%(2) uit de lucht
verwijderd. Hierdoor voelen mensen zich prettiger, daalt
het ziekteverzuim en verlaten de patiënten met een
plezierig gevoel de praktijk.

onderzoek

Recent onderzoek* (2017) heeft uitgewezen dat onaangename geuren ervoor zorgen dat angstgevoelens en
aangeleerde angstreacties bij mensen worden versterkt.
Bovendien kan men daardoor angstreacties in veel mindere mate onder controle houden. Met natuurlijke geuren
kunnen onaangename geuren daadwerkelijk uit de lucht
geëlimineerd worden (dus ze worden niet overheerst
maar daadwerkelijk uit de lucht verwijderd).
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2. De Franse wetenschapper prof. Griffon onderzocht in 1963 de reinheid van de lucht in gebouwen. Voor en na het verstuiven van verschillende etherische oliën 		
werd de vitaliteit van de ziektekiemen bepaald. Al na 30 minuten konden er nog maar 4 van de oorspronkelijk 210 verschillende bacteriën worden aangetoond, 		
waarbij alle schimmels en stafylokokkenculturen waren verdwenen. (Kinateder, Möhring, Poppe “Bausteine für ein positives Mikroklima”, München 1988, pag. 278)

aan een goede geurbeleving
zijn een aantal randvoorwaarden verbonden:
geuren die ontspannen…

• Uitgangspunt zijn geuren met een bewezen effect

op het verminderen van stress
• Onze etherische oliën zijn 100% natuurlijk en

100% veilig
• Alleen natuurlijke geuren hebben daadwerkelijk
een specifieke mentale en/of fysieke werking

... en effectief zijn

• Positieve impact = juiste geur x juiste sterkte

(niet te zwaar en niet te licht)
• Goede geurmachines en perfecte afstelling zijn 		

cruciaal
• Onze ervaren installateurs werken met de meest 		
hoogwaardige verstuivingsapparatuur

assortiment

AROTEC 10
(< 80 m2). Deze geurmachine kan eenvoudig aan
de muur bevestigd worden met het bijgeleverde
ophangsysteem.
De machine is afsluitbaar en heeft een
laag geluidsniveau.

natuurlijke geuren

Onze partner Natural Mood Makers zet uitsluitend 100%
natuurlijke geuren in. Deze worden ook wel etherische
geuroliën of essentiële oliën genoemd en worden
gewonnen uit verschillende bestanddelen van de plant
(bloem, blad, wortel, schors etc.). Technieken om de
geurolie te winnen zijn destillatie en persing. Er worden
uitsluitend biologisch geproduceerde geuroliën van
Primavera (D) gebruikt. Deze staan garant voor een heel
goede geurkwaliteit waarmee in combinatie met onze
geavanceerde geurverstuivers een subtiele geurbeleving
bereikt kan worden.

* Uit: ‘De Neus. Het orgaan dat veel meer invloed heeft op onze gezond
heid dan we denken’ 2017 Eva Heuberger, Iris Stappen en Regula Rudolf
von Rohs pag. 130-131 ISBN 978-90-2021524-3.

AROTEC Clean Air professionele geurmachine
(> 80 m2). Deze geurmachine staat garant voor een
duurzame professionele geurverstuiving in grotere
ruimtes. De AROTEC Clean Air kan
functioneren zowel i.c.m. uw luchtbehandeling of als stand alone.
ECODAMP - voor besparing op
geurolie. Al onze apparatuur is
uitgevoerd met deze olieterugwin
techniek. Hierdoor wordt 22%
minder geurolie verbruikt.

